
Orwak Polska prowadzi sprzedaż, 
montaż i serwis szerokiej gamy pras, 
belownic i kompaktorów oraz materiałów 
eksploatacyjnych do efektywnego   
i rentownego gospodarowania odpadami. 
Eksperci, przedstawiciele i partnerzy Orwak 
Polska są dostępni w ośrodkach serwisowo-
dystrybucyjnych ORWAK w całej Polsce. 

Dział Serwisu od ponad dwudziestu lat 
dba o niezawodność urządzeń w Polsce. 
Zapewniamy naszym klientom wsparcie 
w ramach asysty telefonicznej oraz 
dostosowany do indywidualnych potrzeb  
i oczekiwań plan przeglądów okresowych. 
W   przypadku braku możliwości usunięcia 
usterki zdalnie, maksymalny czas 
oczekiwania na przyjazd technika od 
dokonania zgłoszenia wynosi 48 godzin.

ORWAK jest światowym liderem w branży gospodarki 
odpadami, w zakresie produkcji i dystrybucji systemów
do sortowania, prasowania i belowania odpadów. Oferta 
obejmuje szereg belownic, pras brykietujących oraz 
kompaktorów zapewniających  prowadzenie systemu 
gospodarki odpadami, surowcami wtórnymi oraz 
opakowaniami zwrotnymi w sposób efektywny i dochodowy.
Ideą prowadzonej działalności jest wzrost wartości zbieranych 
materiałów recyklingowych i redukcja kosztów ich logistyki. 

Mniej znaczy więcej. Nadajemy wartość odpadom.

PRZEMYSŁ I PRODUKCJA
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PRODUKTYWNE 
WYKORZYSTANIE CZASU

Zastosowanie pras i belownic ORWAK prowadzi 
do zmniejszenia nakładów pracy na gospodarkę 
odpadami w porównaniu z pracą, jaka jest 
potrzebna do zagospodarowania odpadów luzem. 
Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się 
na innych zadaniach. 

Niezawodne, łatwe i bezpieczne w obsłudze 
urządzenia ORWAK pomagają skutecznie 
uporać się z wieloma różnymi materiałami,  
tj. kartony, opakowania papierowe, worki z 
odpadami ogólnymi, folie z tworzyw sztucznych, 
szkło i puszki, wilgotne odpady stałe, taśmy stalowe 
i plastikowe itp.  Umożliwiają nawet prasowanie 
odpadów niebezpiecznych wewnątrz stalowych 
beczek celem dalszego ich zagospodarowania. 

CENTRALNA CZY ROZPROSZONA 
GOSPODARKA ODPADAMI?  
I JEDNO I DRUGIE

W pomieszczeniach produkcyjnych odpady 
gromadzą się szybko. Mogą być prasowane 
bezpośrednio w miejscu ich powstawania lub  
po przetransportowaniu w inne miejsce. Możliwa 
jest również kombinacja obu powyższych 
rozwiązań.

Wielokomorowe prasy ORWAK zapewniają 
sortowanie odpadów u źródła i przygotowanie 
odpadów do zyskownego recyklingu lub utylizacji.

PRASOWANIE OZNACZA DOCHÓD

Ograniczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem 
odpadów jest pożądane w każdej branży. ORWAK nie tylko 
pomaga zmniejszyć wydatki, ale również tworzy nowe źródło 
dochodu:

• Sortowanie u źródła > Wyższa wartość odpadów dla recy-
klingu > Dochód z surowców wtórnych

• Wysokie zagęszczenie odpadów > Mniej transportów > 
Niższe opłaty związane z usuwaniem odpadów

• Sortowanie > Mniejsze ilości składowanych odpadów > 
Niższe opłaty związane z usuwaniem odpadów

Systemy belujące ORWAK to inwestycja, która się opłaca!

Znaczna część działalności produkcyjnej wiąże się z dużą ilością czynności niezbędnych do 
zagospodarowania    powstających odpadów.  Dzięki urządzeniom ORWAK czasochłonne i kosztowne 
organizowanie odpadów może stać się procesem sprawnym i oszczędzającym miejsce, czas 
pracowników i koszty. Ograniczenie zagrożeń związanych z odpadami w miejscu pracy zwiększa 
wydajność pracowników, umożliwia gospodarkę różnorodnymi odpadami w różnych miejscach  
oraz zmniejsza koszty ich usuwania. A co najważniejsze - zmienia recykling  w znaczące źródło przychodów.

KONTROLUJ CZAS, MIEJSCE
I KOSZTY Z URZĄDZENIAMI ORWAK

OGRANICZENIE TRANSPORTÓW WEWNĘTRZNYCH I KOSZTÓW 
Z NIM ZWIĄZANYCH DZIĘKI BELOWNICOM ORWAK

MNIEJ ODPADÓW TO WIĘKSZE 
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

Nagromadzone odpady w magazynach oraz halach produkcyjnych 
mogą stanowić zagrożenie pożarem lub inne ryzyko w zakładzie 
pracy. Ponadto, często transporty odpadów, szczególnie wózkami 
widłowymi, mogą powodować przestoje w innych zadaniach lub 
stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa pracowników lub 
sprzętu. Niezagospodarowane i niepotrzebnie zajmujące przestrzeń 
opakowania mogą być również przyczyną potknięcia i upadku. 
Dlatego warto optymalizować przestrzeń i zapewnić swobodny i 
bezpieczny przepływ pracowników w pomieszczeniach.

Urządzenia ORWAK błyskawicznie ograniczają objętość odpadów 
zapobiegając ich składowaniu w ciągach komunikacyjnych oraz 
pomieszczeniach produkcyjnych, zapewniając bezpieczną i niczym 
nie zakłóconą logistykę wewnętrzną.

Prasowanie bezpośrednio u źródła zmniejsza potrzebę 
wewnętrznego transportu odpadów. Bele o wysokiej gęstości 
potrzebują znacznie mniej miejsca niż stosy odpadów luzem, a 
małe gabaryty maszyn nie zajmą wiele cennego miejsca.

 

“Już od 2002 roku eksploatujemy 
belownicę ORWAK 3400, a w 2013 
roku zdecydowaliśmy się na zakup 
kolejnej - nowszego modelu, czyli 
ORWAK 3410. 

Każde z urządzeń jest dedykowane 
do prasowania określonego 
rodzaju odpadów, co pozwala 
na istotne ograniczenie obszaru 
ich magazynowania oraz 
efektywną organizację pracy przy  
zagospodarowaniu odpadów. 

Belownice pozwoliły na kilkukrotną 
redukcję transportów odpadów. W 
przyszłym roku planujemy zakup 
kolejnego urządzenia ORWAK” 

- Sylwester Nowak, Kierownik 
Działu Gospodarki Magazynowej, 
Jelfa S.A.


